Jaarverslag ReumActief 2017
Het bestuur heeft maandelijks (soms vaker) vergaderd.
9 Januari zijn we als bestuur naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal geweest.
Onze voorzitter, Anita, was genomineerd als “Knoalster van het Jaar”. Het was een zeer geslaagde
avond met mooie netwerk momenten.
Er is met hele grote regelmaat vergaderd tussen de coördinator hydrotherapie en J. Prummel, medeeigenaar Fysiotherapie Musselkanaal, over de samenwerking.
Twee bestuursleden, tezamen met een lid van ReumActief, zijn naar een training tot
gespreksbegeleider bij Zorg Verandert geweest. De training duurde een hele dag en vond plaats in
het Pagedal te Stadskanaal. Alle drie zijn ‘geslaagd’ voor deze cursus.
Er is een paar keer overleg geweest met C. Fernhout, regiocoördinator van het Reumafonds. Dit ging
voornamelijk over het werven van nieuwe collectanten, de inspanningsverplichting die wij als
vereniging hebben ten opzichte van het Reumafonds. ReumActief krijgt jaarlijks een behoorlijk
bedrag subsidie waardoor wij de beweegactiviteiten betaalbaar kunnen houden voor de leden.
Zonder deze subsidie zouden deze beweegactiviteiten minimaal 40% duurder uit gaan vallen. Ook
zou dit betekenen dat het verenigingsblad zou verdwijnen en de contributie fors verhoogd zou
moeten worden. Daarnaast zijn zaken als acties voor het Reumafonds, mogelijke bijeenkomsten en
het jubileum besproken.
Er is regelmatig contact geweest met de gemeente Borger-Odoorn over te creëren beweegaanbod in
deze gemeente. Hier gaan we in 2018 mee verder.
Het bestuur en Jubileum Commissie zijn druk geweest met de voorbereidingen en organisatie van
ons jubileum. Bestuursleden en enkele commissie leden zijn meerdere malen op pad geweest om
aan ondernemers in onze regio prijsjes te vragen voor de verloting op 20 mei. Het aantal prijsjes dat
ondernemers ons schonken was overweldigend!
DJ Hermen werd vastgelegd voor ons jubileum op 20 mei. Daarnaast werden een aantal sprekers
uitgenodigd: J.W. van de Kolk (reumapatiënt en oud-wethouder Stadskanaal), F. Alberts (wethouder
Borger-Odoorn), S. de Jong (manager belangenbehartiging Reumafonds). De avond vond plaats in
Stadskanaal en er waren ca. 80 personen aanwezig. Helaas hadden een aantal leden zich aangemeld
voor de avond maar zijn ze zonder afmelding niet gekomen. Het was een zeer geslaagde avond. Van
het Reumafonds ontving ReumActief een soort plaquette van glas met inscriptie 5 jaar ReumActief.
Deze heeft een mooi plekje gekregen. Ook mochten we enkele donaties ontvangen. Naast leden
waren ook genodigden van Fysiotherapie Musselkanaal, Raadsleden gemeente Stadskanaal,
regiocoördinator Reumafonds, therapeuten en trainers Team Fit & Zo aanwezig.
Er is regelmatig overleg geweest met Team Fit & Zo over de fitness, infrarood warmte cabines, power
plates en Combi Fit. De Combi Fit is een aantal keren georganiseerd, maar nog niet echt van de grond
gekomen. Er is in februari een leuke sportmiddag geweest bij Fit & Zo.

9 Maart is het bestuur aanwezig geweest bij de vrijwilligersavond georganiseerd door de gemeente
Stadskanaal en Rabobank Zuid en Oost Groningen. Tot onze verbazing won ReumActief voor de
derde maal de aanmoedigingsprijs van € 250 aangeboden door de Rabobank ZOG.
20 April vond de Algemene Ledenvergadering plaats in “De Dolfijn” te Stadskanaal. Mooi ook nieuwe
gezichten te zien. Het was een goede vergadering.
Mindful Yoga is gestart. Eerst een moeizame start met een klein select groepje. Nu een volwaardige
groep deelnemers die allen zeer tevreden zijn. Zorgelijk is wel dat het maar net kostendekkend is.
Anita en Jeroen Prummel (Fysiotherapie MSK) zijn in gesprek gegaan met Gerard Gerrits (gemeente
Stadskanaal)over mogelijke subsidiestromen vanuit de gemeente Stadskanaal. Subsidie voor de
beweegactiviteiten lijkt erg klein.
Het bestuur is voor overleg naar het gemeentehuis te Stadskanaal geweest om in gesprek te gaan
met Francis Boen, wethouder van o.a. zorg / WMO. We hebben daar onze zorgen kenbaar gemaakt
dat steeds meer mensen vanuit onze doelgroep te kampen krijgen met financiële problemen door
stapeling zorgkosten en andere onvoorziene omstandigheden. Ook de referte regeling van drie jaar
(minimaal drie jaar op minimum niveau leven voor je ook maar ergens aanspraak op kunt maken)
hebben we aan de orde gesteld. Mensen die nu afhaken bij bijvoorbeeld beweegactiviteiten
vanwege gebrek aan financiën komen over drie jaar bij dezelfde gemeente terug voor duurdere
zorgbehoefte.
Een aantal mensen hebben van ons ondersteuning gekregen bij het verkrijgen van meer uren
thuiszorg, ondersteuning vanuit de WMO en bijzondere bijstand. Met succes! Bezwaren werden
gegrond verklaard en mensen kregen meer uren thuiszorg.
Anita is gevraagd door de gemeente Stadskanaal om zitting te nemen in het Kernteam
Toegankelijkheid. Dit kernteam gaat actief aan de slag met het VN Verdrag voor mensen met een
beperking in de gemeente en gaat toezien op de toegankelijkheid binnen de gemeente. Een mooie
uitdaging en aanvulling die prachtig aansluit bij het werk voor ReumActief.
Er is regelmatig overleg geweest tussen het bestuur en een jong lid van ReumActief over het geven
van voorlichting aan gemeenten. Samen hebben we een mooie PowerPoint presentatie gemaakt en
mogen geven.
5 Augustus was er een training dag in “De Dolfijn” met de nieuwe therapeuten Marvin en Sharon die
namens Fysiotherapie Musselkanaal voor ons vanaf september de hydrotherapie gaan verzorgen. Er
waren twee groepen deelnemers die allen hydrotherapie kregen. De ene groep van Sharon, de
andere groep van Marvin. Beide groepen kregen na afloop een evaluatie formulier om ter plekke in
te vullen. Mensen gaven aan tevreden te zijn. Hier werd ook de klankbordgroep besproken. Twee
deelnemers meldden zich meteen aan daar zitting in te willen nemen. Na de hydrotherapie volgde
overleg tussen Anita, Jeroen Prummel en beide therapeuten en werden ze verder wegwijs gemaakt.
In november vond een kerstworkshop in Musselkanaal plaats. Een groep van ca. 8 mensen (incl.
introducees) nam hieraan deel. Op 25 januari 2018 stond een informatieve avond gepland over CBD
olie in het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal. Apothekers van de Treant Zorggroep hebben deze avond
verzorgd. De animo lijkt bijzonder groot. 22 Februari zijn een aantal leden naar een

informatiemiddag bij Zechsal Veendam geweest. Deze ging over de winning, verwerking en het nut
van pure magnesium.
Hydrotherapie: Diverse overleggen met fysiotherapeuten. ReumActief is de samenwerking
aangegaan met Fysiotherapie Musselkanaal. Dit om meerdere redenen: werkgeverschap vereniging
bood geen stabiliteit therapeuten; invalkrachten te weinig inzetbaar waardoor groepen afgebeld
moesten worden. Daarbij kunnen we de hydrotherapie een stuk professioneler maken, kwaliteit
verbeteren, en toekomstige groepen beter indelen op niveau. Er is maandelijks overleg / evaluatie
tussen coördinator ReumActief (Anita) en Maatschap praktijk Fysiotherapie Musselkanaal, regelmatig
in het bijzijn van de fysiotherapeuten. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen die enkele
malen per jaar samen met de coördinator en leiding / therapeuten praktijk samen gaan evalueren.
Jeroen Prummel en Anita zijn in gesprek met de poli reumatologie van het Refaja ziekenhuis te
Stadskanaal over onder andere het starten van een revalidatie groep hydrotherapie, waarin mensen
met ernstige fysieke reuma gerelateerde klachten deel kunnen gaan nemen om vervolgens in te
stromen in de reguliere groepen hydrotherapie van ReumActief. Deelname aan de revalidatiegroep
kan alleen op doorverwijzing van arts, fysiotherapeut of andere specialist. In 2018 zal deze groep
starten.
Verenigingsblad: Ons verenigingsblad is 4 maal uitgekomen. We horen zeer positieve geluiden over
ons nieuwe blad via BladNl.
Er zijn diverse malen overleggen geweest met Karina Noot, reumaconsulente van het Refaja
Ziekenhuis te Stadskanaal over diverse zaken, waaronder de hydrotherapie, voorlichtingsavond CBD
Bestuursleden hebben de verenigingsavond van de Rabobank ZOG in Ter Apel bezocht. Hier werd
onder andere uitleg gegeven over wijziging sponsoring in de Rabobank Clubkas Campagne.
In november heeft Anita voorlichting gegeven aan de ‘Vrouwen van Nu Valthermond”. Prima
opkomst en allemaal tevreden mensen.
Er zijn 200 tulpenbollen uitgedeeld in het kader van Wereld Reuma Dag. Het thema was “Kweek
begrip voor reuma”. Alle bollen zijn door bestuursleden voorzien van collecte kaartjes om meer
collectanten te werven.
8 December zijn raadsleden op huisbezoek geweest in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.
In januari kwam ook de nieuwe partij “Lokaal Betrokken” op huisbezoek. Belangrijk is om als
patiëntenvereniging aan te geven waar verbeterpunten en knelpunten liggen voor onze doelgroep.
Met enkele partijen is afgesproken regelmatig overleg te plannen.
Januari 2018
Angelique Stoker
Secretaris ReumActief

